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Z ápi s ni ca 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13.12.2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 13.12.2019 

 

Prítomní:  
       1. Juraj Janšto 

       2. Jaroslava Kminiaková 

       3. Bc. Jozef Starove  

       4. Andrea Mužíková 

       5. Ing. Dušan Michalove 

       6. Ján Kvasnica 

       7. Bc. Ivan Karlík 

       8. Ján Semerák 

 

  Ospravedlnení:         Mgr. Peter Turic 

 

Hlavný kontrolór: Jana Kančová  

Zapisovateľka:      Milota Kupcová 

 

Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Lacko, konštatoval, že z celkového počtu 9 

poslancov je prítomných 8 poslancov, OZ je uznášania schopné. Oboznámil poslancov s programom  

zasadnutia: 

 

Program: 

1. Zahájenie  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Plnenie uznesení OZ 

5. Plán zasadnutí OZ na rok 2020 

6. Návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku  za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku  

            na území obce Málinec 

7. Uznesenie č. 7/2019, bod 2/ch 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2020 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019 k aktualizácii 

rozpočtu obce Málinec k 13.12.2019 

10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 13.12.2019 

11. Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2020 

12. Schválenie dotácií na rok 2020 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2020 – 2022 

14. Rozpočet obce Málinec na roky 2020 – 2022 

15.    Prejednanie došlých žiadostí  

16. Rôzne + diskusia 

17. Rekapitulácia  uznesení  

18. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo  programom, ktorý bol zaslaný             

v pozvánke ? 

Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo: 



 

 

 

Hlasovanie:     za: 8        proti:  0             zdržal sa:  0  

 

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.  

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

    Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Jaroslava Kminiaková 

                                                                                                          2.  Bc. Ivan Karlík 

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?  

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:  za: 8          proti:  0              zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Jaroslava Kminiaková,      2. Bc. Ivan Karlík  
 

3. Voľba návrhovej komisie  

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda:  Ing. Dušan Michalove 

Členovia:  Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica 

Pripomienky neboli. 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/b 

Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ing. Dušan Michalove, členovia – Bc. Jozef Starove,  

Ján Kvasnica.  

 

 

4. Plnenie uznesení OZ 

- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 21.11.2019, bolo prijaté uznesenie č. 7/2019, kde v bode 3 bolo uložené: 

a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle schválenej vnútornej smernice – plní sa  

b/ OcÚ, doplniť prílohu č.1 k VZN č. 2/2017 - splnené 

c/ OcÚ, zverejniť návrh VZN č. 3/2019 na webe obce - splnené  

d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti na výstavbu garáže – zatiaľ nesplnené, termín je 01/2020 

e/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/h a 2/ch – splnené čiastočne, pre p. Denisu 

Čunkovú bola vypracovaná nájomná zmluva. Prenájom bytu č. 4 v BD Mlynská 511/17 bol 

pozastavený z dôvodu podania sťažnosti proti tomuto uzneseniu. OZ sa bude týmto zaoberať na 

dnešnom zasadnutí v osobitnom bode  

f/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie pre KD na činnosť - splnené 

g/ OcÚ, zabezpečiť poskytnutie dotácie pre TJ - splnené 

h/ OcÚ, zabezpečiť odkúpenie pozemkov od p. Martina Kancka – zatiaľ nesplnené, termín je 01/2020 

ch/ OcÚ, zabezpečiť posúdenie statiky mostu pri predajni Potravín na Lipovej ulici – zatiaľ nesplnené, 

termín je rok 2020. Starosta informoval poslancov, že firma Dona z Fiľakova sa týmto zaoberá, cena 

posudku je od 500 do 1000 €.   

Pripomienky k tomuto bodu programu neboli 

Poslanci vzali informáciu na vedomie - uznesením č. 8/2019, v bode 1/a.  

 

 

 



 

 

 

 

5. Plán zasadnutí OZ na rok 2020 

- starosta obce vypracoval návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020, ktorý dostali poslanci písomne 

spolu s pozvánkou na zasadnutie . Zasadnutia by sa mali konať v stredu o 15.00 hod., v zasadačke 

obecného úradu v termínoch: 19.2., 22.4., 24.6., 16.9., 18.11., 11.12.2020. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený plán zasadnutí OZ na rok 2020 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/c 

plán zasadnutí OZ na rok 2020.  

 

6. Návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku  za komunálne 

    odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku  

    na území obce Málinec 

- predkladal starosta 

Návrhom VZN č. 3/2019 sa podrobne zaoberali poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí dňa 

21.11.2019 . Návrh bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ vo vývesnej tabuli ako i web stránke 

obce Málinec. Zo strany občanov neboli žiadne pripomienky.  

Poslanci na zasadnutí nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený 

návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku  za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce 

Málinec ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/d 

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku  za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území  

obce Málinec, zároveň bolo uložené v bode 3/a OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle VZN č. 3/2019 

v bode 2/d tohto uznesenia    Termín: rok 2020 

 

7. Uznesenie č. 7/2019, bod 2/ch 

- informoval starosta 

Dňa 22.11.2019 bola na obecný úrad doručená písomná sťažnosť p. Erika Oláha bytom Málinec, 

Družstevná 515/21 proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva č. 7/2019, bodu 2/ch, ktorým bol 

schválený prenájom bytu č. 4 v bytovom dome Mlynská 511/17 pre Bc. Máriu Urdovú od 1.12.2019.  

Požaduje prešetrenie postupu pridelenia tohto bytu. Starosta oboznámil poslancov s obsahom 

sťažnosti. Vzhľadom na závažné dôvody uvedené v sťažnosti bol pozastavený výkon uznesenia OZ v 

uvedenej veci pridelenia obecného bytu podľa § 13 ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov s tým, že vo veci pridelenia bytu bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo 

na dnešnom zasadnutí.  

Byt je pridelený, 3/5- väčšinou všetkých poslancov musí byť uznesenie č. 7/2019, bod 2/ch schválené, 

aby bolo platné. Pokiaľ sa tak nestane,  bude sa OZ zaoberať pridelením bytu na najbližšom zasadnutí 

OZ.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  uznesenie č. 7/2019, bod  2/ch, zo dňa 

21.11.2019 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo: Za: 1 / Bc. Starove J. /   proti: 0   zdržal sa: 7 



 

 

 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci  neschválili uznesením č. 8/2019 v bode 4  uznesenie č. 

7/2019, bod  2/ch, zo dňa 21.11.2019, zároveň uložili v bode 3/h OcÚ, zaoberať sa pridelením 

bytu č. 4 v bytovom dome Mlynská 511/17             Termín: najbližšie zasadnutie OZ  
p. Erik Oláh bol prítomný na zasadnutí OZ a požiadal o slovo. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo udelené slovo? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:   Za:  8       proti: 0         zdržal sa:  0 

Erik Oláh – uviedol, že všetko, čo uviedol v sťažnosti je pravda, nevyhovára sa na zdravotný stav 

svojho syna a bude rád, keď poslanci OZ prídu pozrieť tento byt, aby videli, že s chorým dieťaťom sa 

tam nedá bývať.  

 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2020 

- písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce, poslancom bol materiál zaslaný spolu 

s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k plánu činnosti. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec 

na rok 2020 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/e 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2020.  

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019 k aktualizácii 

    rozpočtu obce Málinec k 13.12.2019 

- písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce Málinec, poslancom bol materiál 

zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Návrh rozpočtu – aktualizácia je 

zostavená ako vyrovnaná a je v súlade s ustanoveniami § 10 odsek 7, zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Hlavný kontrolór odporúča aktualizáciu rozpočtu schváliť. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky Uznesením č. 8/2019 v bode 1/b OZ vzalo na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec          

k 13.12.2019.  

 

10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 13.12.2019 
- písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na 

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Ing. Michalove Iveta – uviedla, že Július Paprnák bol vypísaný na PN, potrebujeme urobiť zmenu a 

to  presunúť položku na ČOV – mzdy  na PN o 200 €. Poslanci jednohlasne súhlasili s touto zmenou, 

ktorá nebola uvedená v aktualizácii rozpočtu. Viac pripomienok nebolo, starosta dal hlasovať kto je za 

to, aby bolo schválené Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 

13.12.2019 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/f 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 13.12.2019.  

 

11. Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2020 

- písomne vypracovala Ingrida Lacková, materiál bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a 

tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Starosta okomentoval jednotlivé body plánu investičných akcií. 

Jedná sa o nasledovne akcie a opravy: 

1. Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v obci Málinec 



 

 

 

2. Obecný úrad – oprava fasády 

3. Asfaltovanie miestnych komunikácií 

4. Rekonštrukcia a oprava vybraných chodníkov v obci Málinec 

5. Rekonštrukcia telocvične 

6. Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku 

7. Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec – Odľahčovacie komory OK1, OK2, OK3 

8. Vybavenie ordinácie stomatológa 

9. Predchádzajme kriminalite 

10. Rekonštrukcia strechy bytového domu 511/17 

Prioritou na rok 2020 bude rekonštrukcia ČOV a kanalizácie . Žiadali sme dotáciu                               

z Environmentálneho fondu vo výške 198.153 €, spoluúčasť obce je 10.425,80 €.  

Bc. Starove J. - doporučil do návrhu investičných akcií  a opráv doplniť ďalší bod a to  „Oprava 

obecného bytu v SD „, bolo by dobré vyčleniť z rozpočtu obce nejaké finančné prostriedky a postupne 

ho opravovať.  

Starosta súhlasil s týmto návrhom. Poslanci nemali žiadne pripomienky, súhlasili s tým, aby do 

návrhu investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2020 bol doplnený bod č. 11.  Oprava 

obecného bytu v SD.  

Viac pripomienok nebolo, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  Plán investičných 

akcií a opráv obce Málinec na rok 2020 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/g 

Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2020, zároveň OZ uložilo v bode 3/b 

OcÚ, riadiť sa Plánom investičných akcií podľa bodu 2/g tohto uznesenia,   Termín: rok 2020 

 

12. Schválenie dotácií na rok 2020 

- predkladal starosta obce 

a/ ZO SZPB Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2020 vo výške 800,-- € 
Dotáciu žiadajú na návštevu miest a pamätníkov v našej vlasti, propagáciu významu poslania SZPB, 

úpravu okolia a skrášľovanie prostredia pamätníkov obetiam vojny, spomienkové kytice, kancelárske 

potreby, občerstvenie spojené s  brigádami, členskými schôdzami, posedenie členiek pri príležitosti 

MDŽ. Starosta doporučil schváliť výšku dotácie, nakoľko táto organizácia odvádza dobrú prácu.          

V minulom roku bola poskytnutá dotácia tiež v sume 800 €.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená 

dotácia pre ZO SZPB na rok 2020 v sume 800 € ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/h 

dotáciu pre ZO SZPB na rok 2020 v sume 800,-- €. 

 

b/ Klub dôchodcov Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2020 vo výške 400,-- € 
Dotáciu žiadajú na dopravu na poznávacie výlety,  tvorivé dielne, zdravotné prednášky, vstupné na 

divadelné predstavenia, kultúrno-spoloč. tematicko- spoznávaciu činnosť. 

Starosta obce doporučil schváliť výšku dotácie nakoľko máme v obci aktívnych seniorov a je potrebné 

ich podporiť. Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola 

schválená dotácia pre Klub dôchodcov na rok 2020 v sume 400,-- € ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/ch 

dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2020 v sume 400,-- €. 

 



 

 

 

c/ DHZ Málinec - žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2020 vo výške 8.000,-- € 
Dotáciu žiadajú na PHM, štandardnú a rutinnú údržbu strojového parku, štartovné, občerstvenie 

súvisiace so súťažami, materiál pre potreby DHZ, emisnú kontrolu, STK, školenia.  

Starosta uviedol, že sme mali podanú žiadosť na II. etapu opravy požiarnej zbrojnice, chceli sme robiť 

fasádu a podkrovnú miestnosť – dotácia nám nebola schválená. Budeme naďalej sledovať výzvy na 

dotácie pre DHZ.  

Starosta doporučil schváliť výšku dotácie. Pokiaľ by dotácia nebola vyčerpaná na účel, ktorý uviedli     

v žiadosti použili by ich na fasádu alebo by si svojpomocne začali robiť to, čo ešte potrebujú 

dobudovať. Požiadali by obecné zastupiteľstvo o zmenu účelu dotácie ako to urobili aj v tomto roku. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená 

dotácia pre DHZ na rok 2020 v sume 8000,-- € ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/i 

dotáciu pre DHZ Málinec na rok 2020 v sume 8.000,-- €. 

 

d/ TJ - Jednota Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2020 vo výške 20.000,-- € 
Dotáciu žiadajú pre futbalový oddiel na poplatky a faktúry SFZ, cestovné pre všetky mužstvá, 

hosťovanie hráčov, zimnú prípravu, odmenu pre trénera, športové potreby, poplatky pre Slov. 

sporiteľňu a rôzne iné výdavky.  

Na zasadnutí bola prítomná Ing. Melichová, ktorá písomne vypracovala a poskytla všetkým poslancom 

vyúčtovanie dotácie za rok 2019. Vyúčtovanie tvorí prílohu tejto zápisnice. Na chod klubu bolo v roku 

2019 potrebných 26 336,01 €  z toho 20 tis. podporila obec a 6.336,01 € bolo získaných sponzorsky . 

Starosta doporučil schváliť výšku dotácie.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená 

dotácia pre TJ Jednotu Málinec – futbalový oddiel na rok 2020 v sume 20.000,-- € ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/j 

dotáciu pre TJ Jednota Málinec -futbalový oddiel na rok 2020 v sume 20.000,-- €, zároveň uložili  

v bode 3/c OcÚ,  poskytnúť dotácie z rozpočtu obce  podľa bodov 2/h, 2/ch, 2/i, 2/j  tohto 

uznesenia,       Termín: rok 2020 

 

13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2020 – 2022 
- písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce, poslancom bolo stanovisko zaslané 

spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

V závere stanoviska hlavný kontrolór obce konštatuje, že návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 je 

spracovaný v súlade s právnymi predpismi. Na základe toho odporúča Obecnému zastupiteľstvu v 

Málinci schváliť predložený rozpočet na rok 2020 a vziať na vedomie návrh rozpočtu na roky  

2021 – 2022.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky Uznesením č. 8/2019 v bode 1/c OZ vzalo na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2020 – 2022. 

 

14. Rozpočet obce Málinec na roky 2020 – 2022 
- písomne  vypracovala Ing. Iveta Michalove, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou a tvorí 

tiež prílohu tejto zápisnice. 

Hneď v úvode starosta informoval poslancov, že ZŠ v Málinci požiadala o poskytnutie finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020. Do rozpočtu  boli zapracované šatne v ZŠ. Obec by 

podporila prestavbu šatní sumou 1000 € / materiál + práce / a Základná škola postupne zakúpi skrinky 

do šatní. Ďalšou položkou, ktorou podporíme ZŠ je inštalácia bleskozvodu telocvične cca 2000 € , 



 

 

 

nakoľko kontrolou bolo zistené, že zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky, boli zistené 

nedostatky.  Ďalej by sme z rozpočtu obce zakúpili krájača pre ŠJ v sume cca 700 €. Základná škola si 

bude ďalšie veci zabezpečovať z vlastných prostriedkov napr. nové nátery v umyvárke, budovať sa bude 

fajčiarsky priestor,  postupne sa budú vymieňať vypínače, dokupovať spotrebiče. Obec podala žiadosť 

na dotáciu na havarijný stav telocvične.   Riaditeľ ZŠ Mgr. Jablonský bol prítomný na zasadnutí OZ, 

predložil poslancom písomný materiál podrobne vypracovaný.  

Kvasnica Ján – mal otázku na riaditeľa  ZŠ, či nezateká strecha na ŠJ 

Mgr. Jablonský – odpovedal, že v týchto dňoch pršalo ale strecha nezateká  

starosta obce – uviedol, že v ŠJ bude potrebné v budúcnosti poriešiť vzduchotechniku, ktorá tam nie je 

zabudovaná, všade cítiť výpary. 

Starosta obce uviedol, že k rozpočtu obce zasadla dňa 9.12.2019  Finančná komisia, požiadal predsedu 

komisie Ing. Dušana Michalove, aby oboznámil poslancov so zápisom z komisie, ktorý tvorí tiež 

prílohu tejto zápisnice. Finančná komisia odporúča návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť ako záväzný a 

na roky 2021 a 2022 ako orientačný.  

Mgr. Jablonský Ľ. - poďakoval vedeniu obce za dobrú spoluprácu a  upresnil žiadosť ZŠ o vyčlenenie  

finančných prostriedkov z rozpočtu obce. V žiadosti bola požiadavka nielen na šatne ale aj na 

rekonštrukciu oplotenia, ktoré sa začalo robiť ale nebolo to finančné pokryté. Potom však prebehla 

revízia bleskozvodu, je to dôležitejšie ako oplotenie. Riaditeľ školy poskytol poslancom písomnú 

revíznu správu na bleskozvod ako i cenovú ponuku , ktorá je cca  2000 €. Zároveň uviedol výšku 

finančných prostriedkov, ktoré poskytne ZŠ z vlastného rozpočtu.  

Ing. Michalove Iveta – doplnila, že v rozpočte obce je zapracovaná aj oprava elektroinštalácie v ŠJ, 

ktorú bude robiť p. Piater.  

Ing. Melichová Elena – uviedla, že v žiadosti o dotáciu pre TJ neuvažovala so sumou na oslavy           

90-výročia založenia futbalového oddielu 

starosta – odpovedal, že v zmysle žiadosti TJ o navýšenie dotácie na túto akciu sa to porieši pri 

aktualizácii rozpočtu v apríli 2020.  

Viac pripomienok nebolo starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený rozpočet obce Málinec na 

rok 2020 ako záväzný a na roky 2021 a 2022 ako orientačný? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/k 

rozpočet obce Málinec na rok 2020 ako záväzný a na roky 2021 a 2022 ako orientačný, zároveň  

uložili  v bode 3/d OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bodu 2/k tohto uznesenia 

Termín: rok 2020 

 

15. Prejednanie došlých žiadostí 

- predkladal starosta obce 

a/ PharmDr. Eva Talánová – zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Starosta oboznámil poslancov s obsahom žiadosti. Podnikateľské aktivity chce ukončiť k 31.12.2019, 

priestory však uvoľní k 31.3.2020, dôvodom je odchod na starobný dôchodok . Zároveň v žiadosti 

uvádza, že  uvedené priestory má záujem prevádzkovať Mgr. Zuzana Kurčíková spolu aj s Lekárňou 

Cinobaňa pretože priestory v Málinci môžu byť len ako pobočka, nespĺňajú predpísané rozmery. 

Vybavovanie povolenia pre novú lekárničku bude trvať dlhšie cca 3 mesiace . 

Starosta informoval, že mal stretnutie s Mgr. Zuzanou Kurčíkovou, ktorá už začala vybavovať potrebné 

náležitosti, obec jej bude vo všetkom nápomocná, pretože máme veľký záujem na tom, aby sa lekáreň v 

obci zachovala. Poslanci nemali žiadne pripomienky Uznesením č. 8/2019 v bode 1/d OZ vzalo na 

vedomie informáciu o vypovedaní nájomnej zmluvy PharmDr. Evy Talánovej, v bode 2/p  

jednohlasne OZ schválilo ukončenie nájomnej zmluvy PharmDr. Evy Talánovej na prenájom 

nebytových priestorov  Lekárne Calendula v obci Málinec k 31.3.2020. 



 

 

 

 

b/ Patrícia Ferková Málinec, Družstevná 515/21 – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy 

    Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom žiadosti. Jedná sa o ukončenie nájomnej zmluvy na 

byt č. 4 v bytovom dome  Družstevná 515/21 ku dňu 11.12.2019. Zmluva na prenájom uvedeného bytu 

je uzavretá na dobu určitú do 31.3.2020.  Keďže má dlh na nájomnom, nemá význam, aby ho ďalej 

prenajímala.   

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené ukončenie nájomnej 

zmluvy na byt č. 4 Patrícii Ferkovej, bytom Družstevná 515/21, 985 26 Málinec ku dňu 11.12.2019?  

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/l 

ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 4 Patrícii Ferkovej, bytom Družstevná 515/21, 985 26  

Málinec ku dňu 11.12.2019, zároveň OZ uložilo v bode 3/e OcÚ, zabezpečiť ukončenie nájomnej 

zmluvy podľa bodu 2/l tohto uznesenia           Termín: december 2019 

 

c/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 po Patrícii Ferkovej 
Starosta obce uviedol, že byt je voľný, je potrebné ho prideliť a zároveň predložil návrh, aby bol 

pridelený Dušanovi Farkašovi, ktorý má žiadosť evidovanú v poradovníku. Je zima, prespávajú vonku 

po obci. Jedná sa o Dušana Farkaša, Júliusa Farkaša, Karolínu Farkašovú ml. a ich otca Júliusa Oláha. 

Byt by sa pridelil na dobu určitú do 31.3.2020, potom sa budú zmluvy opäť predlžovať na ďalší rok.  

Je pravdou, že už jeden byt v tomto bytovom dome zničili. Dáme im šancu, sú to ľudské bytosti , blíži 

sa zima a treba im pomôcť. Ak nedôjde k náprave, už nedostanú ďalší byt, budú si musieť bytovú 

situáciu riešiť sami. Nájomné za byt budú platiť, pretože Dušan Farkaš má dávky v HN presmerované 

na obec formou osobitného príjemcu.  

Na zasadnutí OZ boli prítomní súrodenci Farkašovci spolu s otcom Júliusom Oláhom 

Ing. Michalove D. - keď je takáto situácia treba im pomôcť, ale je potrebné v byte žiť tak, aby sa 

nesťažovali nájomníci. Vieme aká tam bola situácia a ako nám zničili predchádzajúci byt 

Janšto J. - na adresu Farkašovcov, ktorí boli prítomní na OZ uviedol, že  starosta obce im dal veľkú 

šancu, v byte sa však treba správať slušne, aby neboli ďalšie sťažnosti  

Viac pripomienok nebolo starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ schválilo pridelenie bytu č. 4 v 

bytovom dome Družstevná 515/21 pre Dušana Farkaša, od 16.12.2019 do 31.3.2020 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/o 

pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Dušana Farkaša, od 16.12.2019 do 

31.3.2020, zároveň OZ uložilo v bode 3/ch OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na byt č. 4                

v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Dušana Farkaša podľa bodu 2/o tohto uznesenia  

Termín: 16.12.2019 

 

16. Rôzne 

a/ Starosta obce oboznámil poslancov s vyjadrením o neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie na  

    rekonštrukciu požiarnej zbrojnice / 2. etapa / nakoľko účel bol taký istý ako v žiadosti o poskytnutie  

   dotácie  na I. etapu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. 

 OZ vzalo na vedomie uznesením č. 8/2019 v bode 1/e informáciu starostu obce o neschválení 

dotácie na 2. etapu požiarnej zbrojnice 

 

b/ Ďalej starosta informoval poslancov o tom, že máme zakúpený materiál na  striešky na bytový dom 

Na štadióne 130/2, zatiaľ sme ich nerobili nakoľko p. Július Paprnák je nemocný. Budeme to robiť        

v jarných mesiacoch.  Okrem toho starosta uviedol, že z predaja pozemkov máme čiastku  2.544,34 €, 

tieto by sme použili na rekonštrukciu chodníkov v roku 2020. Starosta obce predložil návrh na 



 

 

 

uznesenie, ktoré by malo OZ schváliť  a to použitie fondu rozvoja obce Málinec v sume 2.544,34 € na 

rekonštrukciu chodníkov obce  v roku 2020  a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2019 

- na výdavok na rúry na schodisko BJ 130 v sume 104,23 € vo VPD č. 239/V 

- na výdavok na materiál na striešky k bytom B.J. 130 v sume 94,30 € vo VPD č. 1227/V v sume           

38,20 € vo VPD č. 1965/V ? 

Poslanci nemali pripomienky 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2019 v bode 2/m 

použitie fondu rozvoja obce Málinec v sume 2.544,34 € na rekonštrukciu chodníkov obce v r. 2020 

a uznesením č. 8/2019 v bode 2/n použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2019 

- na výdavok na rúry na schodisko BJ 130 v sume 104,23 € vo VPD č. 239/V 

- na výdavok na materiál na striešky k bytom B.J. 130 v sume 94,30 € vo VPD č. 1227/V a 

v sume 38,20 € vo VPD č. 1965/V. Zároveň uložili v bode 3/f OcÚ, zabezpečiť použitie fondu 

rozvoja podľa bodu 2/m tohto uznesenia Termín: rok 2020 a v bode 3/g OcÚ, zabezpečiť použitie 

fondu prevádzky, údržby a opráv podľa bodu 2/n tohto uznesenia  Termín: rok 2019. 

 

c/ Starosta ďalej informoval, že Mgr. Melichová Andrea nám zabezpečuje zmluvy na zriadenie vecného 

bremena, aby sme mohli zabezpečiť kolaudáciu kanalizácie,  čo sa týka občanov, ktorí vlastnia záhrady 

popri Ipli, túto zmluvu už máme na Katastrálnom úrade v Poltári zapísanú na LV. Firma Verko súhlasila 

a podpísala zmluvu o zriadení vecného bremena. 

Firma Transmedic Slovakia s.r.o. nám nepodpísala zmluvu o zriadení vecného bremena a zaslali ponuku 

na odkúpenie pozemkov  v cene 11,-- €/m2 + DPH, čo predstavuje sumu cca 8.500 €. Starosta uviedol, 

že je to vysoká čiastka, ponúkneme im cenu, za ktorú predávame v obci. 

OZ vzalo na vedomie uznesením č. 8/2019 v bode 1/f informáciu fi. Transmedic Slovakia s.r.o. o 

možnosti odkúpenia ich pozemkov do vlastníctva obce Málinec. 

 

d/ Časový a finančný harmonogram spracovania Územného plánu obce Málinec – tento materiál 

dostali poslanci priamo na zasadnutí OZ nakoľko len včera bol zaslaný firmou, ktorá nám ho bude 

robiť. Všetko bude zabezpečovať Ing. Dižka, vypracovanie bude prebiehať v horizonte dvoch rokov, 

všetko je podrobne rozpísané v harmonograme, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.  Do rozpočtu obce na 

rok 2020 sme na vypracovanie územného plánu dali čiastku 10.000 €. Vo februári 2021 budeme žiadať        

o dotácie na ÚPN, máme informácie, že to podporujú do výšky maximálne 80 % .   

Starosta uviedol, že obec má neplatný územný plán, už dávno sme mali mať vypracovaný nový, zo 

zákona je potrebné každé 4 roky ho aktualizovať .  Občania si vybavujú  zmenu účelu stavby a nie je 

možné im to podpísať, pretože to nie je v súlade s ÚP. Budú musieť počkať na nový ÚP alebo pokiaľ by 

súrne potrebovali nejaké zmeny, môžu si to dať urobiť na vlastné náklady v priebehu 3-4 mesiacov       

za cca 5000 €. 

OZ vzalo na vedomie uznesením č. 8/2019 v bode 1/g informáciu starostu obce o časovom a 

finančnom harmonograme spracovania Územného plánu obce Málinec  

  

e/ Bytový dom Mlynská 511/17 – starosta požiadal poslancov OZ, aby išli osobne pozrieť byty, ktoré 

sú v zlom technickom stave, pretože je potrebné to vidieť a zhodnotiť do najbližšieho zasadnutia OZ.  

Dali sme urobiť termovíziu, čakáme na posudok ale vypadá to tak, že nájomníci budú mať pravdu. Nie 

je to len byt p. Najmajera ale aj p. Najmajerove, p. Trčanovej a p. Findrovej. Okrem strechy bude 

potrebné urobiť aj zateplenie steny. Obec sa s tým musí zaoberať, občania platia nájom a byty majú 

poplesnuté.  

 



 

 

 

Janšto J. - súhlasí s týmto návrhom, treba to ísť pozrieť, aby aj nájomníci videli záujem o riešenie tohto 

problému 

f/ Strecha na KD – starosta informoval, že strecha je kompletne urobená,  v pondelok nám odovzdajú 

všetky protokoly 

 

Mgr. Zákopčanová H. - poďakovala za schválenie dotácie pre DHZ na rok 2020 a uviedla, že sa budú 

snažiť niektoré veci na požiarnej zbrojnici urobiť aj z týchto finančných prostriedkov. Ďalej uviedla, že 

DHZ nemá kde garážovať  jedno vozidlo, bolo povedané, že bude na zdravotnom stredisku. Žiadosť na 

Úpravni vody by mala končiť k 31.12.2019, bolo by dobré opäť požiadať VEOLIU o prenájom 

priestorov na Úpravni vody od 1.1.2020 na garážovanie jedného vozidla / Ávia /. 

Kvasnica Ján – mal otázku, či boli vymenené všetky okná na bytovkách 510, 511 

starosta odpovedal, že boli vymenené len staré okná a budú sa vymieňať ešte vchodové dvere + 

schodiskové  do konca roka prípadne v januári- to je z dotácie, ktorú sme dostali a zostanú už len  malé 

okná, ktoré tiež postupne vymeníme                                                                                                                                                         

Semerák J. - navrhol urobiť nejaký chodník do starej školy smerom z Okružnej ulice, je tam len 

bránička, občania si tadiaľ chodia krížom pre obedy a je tam mokro a blato 

starosta odpovedal – celý  priestor je detské ihrisko a stále žiadame dotácie na toto ihrisko, posledne 

sme dostali dotáciu na fitnes stroje, ktoré sú tam zabudované. V budúcom roku budeme robiť 

svojpomocne chodník k muštárni, ako sme už spomínali na predchádzajúcom zasadnutí a to smerom od 

vstupnej brány zo Školskej ulice. 

Semerák J. -   záchyt pred bytovkou 140 nestíha brať vodu, stojí tam voda a je tam blato, bolo by dobré 

vybudovať väčší. Všetka voda od rim,kat. kostola tečie popred bytovku. Ďalej uviedol, že netreba 

zabudnúť na Canskovský potok, treba to riešiť, voda vyteká na cestu 

starosta odpovedal – práve dnes sme mali veľké problémy s vodou na Canskovskom potoku, Gašpar J. 

+ Berky S. to čistili, boli po pás vo vode a blate. Urobili to ale budeme to musieť riešiť so správcom 

vodného toku, ktorým sú Lesy SR. 

Bc.Starove J. - treba písomne upozorniť správcu vodného toku, aby si to upravil 

- oznámil, že by sa chcel vzdať člena RR pri ZŠ v Málinci z dôvodu pracovnej vyťaženosti 

- poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na vydaní posledného čísla Málinského hlásnika v tomto roku, 

farebné vydanie má dobrú odozvu 

starosta – za 500 výtlačkov 16 stranových sme uhradili 500 €, cena sa odvíja od počtu strán. Za čierno-

biele vydanie platíme cca 230 €. 

Mužíková A. - poďakovala za opravu spadnutých káblov na ulici Za lesami v časti od p. Šnúrika po 

Ing. Michalove. Boli tam menšie problémy, pretože pred domami bolo zaparkovaných dosť áut.  

Zároveň upozornila na opílenie orechov na Potočnej ulici. 

Bc. Karlík I. - uviedol, že je za farebnú verziu Málinského hlásnika a zároveň pripomenul, že sa blíži 

zima a v minulom roku vo dvore zdravotného strediska bol často ľad 

Ing. Michalove D. - navrhol rozšírenie kamerového systému aspoň o dve kamery a to pri vstupe do 

obce a výstupe pri ŠA 

starosta – uviedol, že to nie je zlá myšlienka, môžeme sa tým zaoberať v budúcom roku ak budú nejaké 

výzvy , prípade z vlastných zdrojov ak na to budeme mať  

Ing. Michalove D. - upozornil, že na Panskej ceste nesvieti jedna lampa na križovatke pod hlavnou 

cestou  

Ing. Michalove I. - navrhla zakúpiť plechovú garáž pre požiarne vozidlo, pretože VEOLII platíme 

štvrťročne 40 € za prenájom priestorov na Úpravni vody  

Kančová A. - na pošte máme garáž, ktorú prenajímame, možno by bolo výhodnejšie zrušiť nájomnú 

zmluvu a využiť ju pre obec  



 

 

 

starosta uviedol, že to nie sú zlé myšlienky, musíme pozrieť nájomnú zmluvu na garáž ale pokiaľ máme 

200 € uhradiť nájom pre Veoliu ročne , môžeme zakúpiť plechovú garáž za 400 €. Budeme sa tým 

zaoberať. 

Ing. Michalove D. -mal otázku, či bude obec využívať krytinu, ktorú máme uloženú na zbernom dvore? 

Starosta uviedol, že túto krytinu nepotrebujeme, pretože ju nevieme na nič využiť 

Bc. Starove J. - sú to drahé veci, treba dať inzerát a ponúknuť to na predaj , pretože z toho sa strecha 

nedá urobiť 

Semerák J. - mal pripomienku k parkovaniu áut po uliciach obce, treba upozorniť občanov, pretože 

začína zima, napadne sneh a pri vyhŕňaní ulíc môže pluh zachytiť osobné auto a nastanú problémy.  

Najmajer Ján – nájomca bytového domu 511/17 bol prítomný na zasadnutí OZ, požiadal o riešenie 

problému v jeho byte, nakoľko situácia je neúnosná. 

Starosta – informoval, že tento problém bol riešený pred jeho príchodom na OZ, budúci týždeň budeme 

mať urobený posudok, poslanci sa pôjdu osobne pozrieť do bytov, ktoré sú poplesnuté.  Obec bude 

musieť zaujať stanovisko a budúcom roku to budeme nejako riešiť. Zároveň starosta uviedol, že mu 

záleží na vyriešení tejto situácie.  

 

17.  Rekapitulácia  uznesení 
       Predseda návrhovej komisie Ing. Michalove Dušan prečítala prijaté uznesenie č. 8/2019. 

 

Uznesenie č. 8/2019 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. decembra 2019 

1. Berie na vedomie:   
    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec  

        k 13.12.2019 

    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2020 – 2022 

    d/ Informáciu o vypovedaní nájomnej zmluvy PharmDr. Evy Talánovej 

    e/ Informáciu starostu obce o neschválení dotácie na 2. etapu požiarnej zbrojnice 

    f/ Informáciu fi.Transmedic Slovakia s.r.o. o možnosti odkúpenia ich pozemkov do vlastníctva  

       obce Málinec 

   g/ Informáciu starostu obce o časovom a finančnom harmonograme spracovania Územného plánu 

       obce Málinec  

 

2. Schvaľuje:  
    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Jaroslava Kminiaková 

                                                 2. Bc. Ivan Karlík       

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ing. Dušan Michalove 

                                                       členovia –  Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica 

    c/ Plná zasadnutí OZ na rok 2020 

    d/ VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku  za komunálne odpady  

        a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území  

        obce Málinec 

    e/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2020 

    f/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 13.12.2019 

    g/ Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2020 

    h/ Dotáciu pre ZO SZPB na rok 2020 v sume 800,-- € 

   ch/ Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2020 v sume 400,-- € 

    i/ Dotáciu pre DHZ Málinec na rok 2020 v sume 8.000,-- € 



 

 

 

    j/ Dotáciu pre TJ Jednota Málinec -futbalový oddiel na rok 2020 v sume 20.000,-- € 

   k/ Rozpočet obce Málinec na rok 2020 ako záväzný a na roky 2021 a 2022 ako orientačný 

    l/ Ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 4 Patrícii Ferkovej, bytom Družstevná 515/21, 985 26    

      Málinec ku dňu 11.12.2019 

 m/ Použitie fondu rozvoja obce Málinec v sume 2.544,34 € na rekonštrukciu chodníkov obce               

      v roku 2020  

  n/ Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2019 

      - na výdavok na rúry na schodisko BJ 130 v sume 104,23 € vo VPD č. 239/V 

      - na výdavok na materiál na striešky k bytom B.J. 130 v sume 94,30 € vo VPD č. 1227/V a 

        v sume 38,20 € vo VPD č. 1965/V 

   o/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Dušana Farkaša, od 16.12.2019        

       do 31.3.2020 

     p/ Ukončenie nájomnej zmluvy PharmDr. Evy Talánovej na prenájom nebytových priestorov  

       Lekárne Calendula v obci Málinec k 31.3.2020 

 

3. Ukladá : 
    a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle VZN č. 3/2019 v bode 2/d tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    b/ OcÚ, riadiť sa Plánom investičných akcií podľa bodu 2/g tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    c/ OcÚ,  poskytnúť dotácie z rozpočtu obce  podľa bodov 2/h, 2/ch, 2/i, 2/j  tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    d/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bodu 2/k tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    e/ OcÚ, zabezpečiť ukončenie nájomnej zmluvy podľa bodu 2/l tohto uznesenia 

        Termín: december 2019 

    f/ OcÚ, zabezpečiť použitie fondu rozvoja podľa bodu 2/m tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    g/ OcÚ, zabezpečiť použitie fondu prevádzky, údržby a opráv podľa bodu 2/n tohto uznesenia 

        Termín: rok 2019 

    h/ OcÚ, zaoberať sa pridelením bytu č. 4 v bytovom dome Mlynská 511/17 

        Termín: najbližšie zasadnutie OZ 

   ch/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na byt č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Dušana   

        Farkaša podľa bodu 2/o tohto uznesenia  

        Termín: 16.12.2019 

 

4.   Neschvaľuje: 
      Uznesenie č. 7/2019, bod  2/ch, zo dňa 21.11.2019 

 

 

18. Záver 
 Starosta obce Ing. Igor Lacko poďakoval prítomným za účasť poprial všetkým veľa zdravia a 

úspechov v novom roku  a zasadnutie ukončil. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  18.00  hod. 

Podrobný priebeh zasadnutia OZ je zaznamenaný formou zvukovej nahrávky, ktorá je archivovaná    

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 



 

 

 

 

 

 

    I. overovateľ:                                                                  II. overovateľ : 
                Jaroslava Kminiaková                                                      Bc. Ivan Karlík 

 

 

 

 

 

 

               zástupca starostu:                                                            Starosta obce: 
                     Juraj Janšto                                                                  Ing. Igor Lacko 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     zapísala: Milota Kupcová 


